
)) الجحيم أصل في تخرج شجرة (( إنها وجل عز قوله طيب 
لقققوله المنبت خبيثة الزقوم شجرة أن بعدها ومن الية هذه من يستفاد 

العققادة لن أيضا خبيث هو يكون المنبت والخبيث الجحيم أصل في تخرج
 أيضا مائه حسب على يكون كما أرضه حسب على يكون النبات أن

وسققط في الشجرة هذه خلق حيث وجل عز الله قدرة بيان فوائدها ومن
شققيء كققل علققى الله ولكن الشجار تحرق النار أن المعروف أن مع النار
اللققه ولكققن شك بل الجسام تحرق السلم عليه إبراهيم نار هي فها قدير

بققل )) تحرقه لم إبراهيم على وسلاما بردا (( كوني لها قال عندما
عليه وسلما بردا كانت

كمققا أغصققانها إمققا تنتشر الشجرة هذه أن الكريمة الية هذه فوائد ومن 
يققأكلون النققار أهققل أن أخبر الله لن كلها النار في أنواعها أو المؤلف قال
أن ذلققك مققن فيلققزم بعض من أسفل بعضها دركات النار أن ومعلوم منها

فققي موجققودا نوعهققا وإمققا أغصققانها منتشققرة ذاتها إما الشجرة هذه تكون
النار جميع

هذه أن ) بيان) الشياطين رؤوس كأنه (( طلعها قوله فوائد ومن 
رؤوس يشققبه لنه الطلع من يكون ما أقبح طلعها ولكن طلع لها الشجرة

الشياطين
فيشققبه بالتقبيققح البلغييققن عنققد يسمى ما التشبيه أغراض من أن ومنها 

(( كأنه لقققوله حسققيا معلومققا يكققن لققم وإن نفسققيا يستقبح بما الشيء
) ) الشياطين رؤوس

بهققا شققبه لنققه مسققتقبحة مسققتكرهة الشققياطين رؤوس أن فوائدها ومن
بققه ألحق التي الصفة في منه أعلى هو بما الشيء إلحاق والتشبيه القبيح

به المشبه دون المشبه لن فيها
فققإن كققذلك وهققو رؤوسققا للشققياطين أن إثبققات اليققة فوائققد مققن طيققب 

رؤوس لها الشياطين
هققي والجققن والملئكققة الشققياطين أن يقول من على الرد فوائدها ومن 

وليققس الشققر قققوى والجققن والشققياطين الخيققر قققوى الملئكة الشر قوى
أن يمكققن ول رؤوسققا للشياطين أثبت أنه الدللة وجه تحس أجسام هناك
القوى هي التي المعنوية المور في هذا يكون

لن نفيها أو الشياء إثبات في العقل على يعتمد من ضلل فوائدها ومن 
والسنة الكتاب في ثبت ما النسان يرد أن إلى يؤدي العقل على العتماد

  عقل أنه يدعي ما أجل من
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)) البطون امنها فمالئون امنها لكلون (( فإنهم وجل عز قال ثم
(( فإنهم لقققوله التأكيققد سققبيل علققى منهققا أكلهققم إثبققات فوائققدها مققن

)) امنها لكلون
مققن المخققاطب أمققام المسققتبعد الشققيء تأكيد ينبغي  أنه...فوائدها ومن
إن البلغة علماء قال ؟ولهذا كذلك اليس به وإقراره نفسه اطمئنان أجل

أن يحسققن ل البتققداء ففي وإنكار وشك : ابتداء حالت ثلثة له المخاطب
للتأكيققد سققبب بققدون أكققدته إذا لنقك مؤكد غير له تلقيه بل الخبر له تؤكد
سبب بدون الخبر يؤكد ذهب ما كاذب الرجل هذا أن لول يقول يشك فقد

تخققبر أن أردت إذا مثل التأكيققد من مجردا ؟ ايش إليه تلقيه أن فالفصاحة
عنققده ليس ابتداء خطاب رجل تخاطب كنت إذا زيد قدم تقول زيد بقدوم

في شك المخاطب عند يكون الثانية: أن الحالة إنكار ول قدومه في شك
أن تخشققى الققذي الرجققل فهققذا يجققب ل ولكققن يؤكد أن يحسن فهنا المر
قققادم أنققه تخققبره عنققدما يحسققن إياه لستبعاده زيد قدوم في شاكا يكون

مققع ؟ مققتى هققذا قادم زيدا إن أو زيد قدم لقد فتقول له تؤكده أن يحسن
 الستحباب سبيل على بمؤكد مؤكده الشك
الخققبر لققه يؤكققد أن يجققب  الحال هذه ففي منكرا يكون الثالثة: أن الحالة

كنققت لققو كمققا الخققبر مققدلول إلققى ويطمئن النكار عنه يزول أن أجل من
وإن ققدم لققد لقه فتققول البلقد ققدم فلن يكون أن ينكر شخصا تخاطب

يكققون أن تخشى كنت وإن قدم لقد والله قلت زيادة إلى يحتاج أنه رأيت
كققثيرا لن نعققم أي قققدم لقققد الطلق عليققه يقول العامة فبعض مقتنع غير
عققز بققالله بققالحلف يؤمنققون مققا أكققثر بالطلق بالحلف يؤمنون الناس من

توكيققد يحسن أنه أي المخاطب حال باعتبار هذا يقال أن بقي طيب وجل
قققد المخققاطب حققال باعتبار تأكيده وجوب أو التوكيد من تجريده أو الخبر
هاما أمرا المدلول كان إذا الخبر مدلول حال باعتبار وعدمه التأكيد يكون
أقسم (( ل تعالى قوله مثل ينكر ل من تخاطب كنت لو حتى يؤكد فإنه

ممققا ذلققك ) وأشققباه) اللواامممة بممالنفس أقسممم ول القياامممة بيوم
هققذا تأكيققد نقققول فهنققا المققؤمنين يخققاطب وهو البعث على به الله أقسم
أن يجققب أمققر وأنققه أهميته بيان بذلك يقصد به المخاطب إقرار مع الخبر
العلققم أهققل قققال واضققح ويرسققخ فيققه يثبققت وأن النسققان قلب في يتأكد

ينققزل وقققد  بعضققهم مضققى- قققال ما نستذكر أن لجل البلغة في -نبحث
ذلممك بعممد إنك (( ثم مثققل المنكققر فعققل لفعلققه المنكققر منزلققة المقققر

ذلممك بعممد إنممك (( ثممم) ) تبعثممون القياامممة يوم إنكم ثم لميتون
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أي ينكققره ول فيققه يتردد ل أبدا منكر أو فيه متردد الموت )) هل لميتون
المنكر حال حاله تكون قد المخاطب لن يؤكد فلماذا إذن الناس من أحد

(( هنققا طيققب الخققبر لققه فيؤكققد لققه منكققر فكققأنه للمققوت اسققتعداده لعدم
لن سققيأكلون أنققه وجققل عققز الله أكد هنا )) نقول امنها لكلون فإنهم
هقذه مقن هقؤلء يأكققل أن النسان يستبعد قد للكل استبعاد مقام المقام

الشققياطين رؤوس كققأنه وطلعهققا الجحيققم أصققل فققي تخرج التي الشجرة
استمرار على الدالة السمية بالجملة أيضا وأتى واللم بإن ذلك الله فأكد
 أكله

مققن الكل في النار أهل يعذب الله أن الكريمة الية هذه فوائد من طيب
)) البطممون امنهمما (( فمالئون لقوله يشبعون ل بكونهم الشجرة هذه
الضققرورة بقققدر الميتققة المضطر يأكل كما الضرورة بقدر منها يأكلون فل

 أكلوا قليل البطن فرغ وكلما بطونهم يمل أكل يأكلون ولكن
بققالله والعيققاذ أكلوهققا إذا الشققجرة هققذه أن أيضا الكريمة الية فوائد ومن

قققوله بققدليل إليققه المضققطر طلققب علققى وطلبققوه المققاء وطلبوا عطشوا
كققثيرا يعطشققون )) فهققم كالمهممل بممماء يغمماثوا يسممتغيثوا (( وإن

أغيثققوا بمققاء أغيثوا فإذا وجل عز الله يستغيثون المضطر سؤال ويسألون
لهممم إن (( ثم قققال ولهققذا بققالله والعيققاذ الوجققوه يشققوي كالمهل بماء

المسققتكره القبيققح الكققل هققذا مققع ) يعنققي) حميممم امن لشوبا عليها
أن لنققا سققبق وقد يخالطه الذي الحميم من عليه يشربون بمحبته المبتلى

 أمعاءهم يقطع الحميم هذا
الققذين هؤلء أن))  الجحيم للى امرجعهم إن (( ثم قوله فوائد ومن
تعققذيبهم زيققادة فيه وهذا فيها أعيدوا منها يخرجوا أن أرادوا كلما النار في

إلققى عققاد ثققم والرجققاء المققل بققاب لققه انفتققح إذا النسان لن ؟ ذلك كيف
هذا في فيكون خيبته في استمر لو مما عليه وأشد أشق ذلك صار الخيبة
للى امرجعهم إن (( ثم لهم تعذيب زيادة

) ) الجحيم 
ومققآلهم مرجعهققم لن أبققدا نعيمققا يققذوقوا لن هؤلء أن أيضا فوائدها ومن
. السلمة ولكم لنا الله نسأل منه يخرجوا أن يمكن فل الجحيم إلى

اللققه صلى النبي تسلية والثاني مؤكدات بثلثة الله هداية يا أكدت فلهذا 
عققز اللققه فققأراد قريش كفار عن التحدث فيه سبق ما كل لن وسلم عليه
مققن أول ليققس قومققك بققأن وسلم عليه الله صلى رسوله يسلي أن وجل
اللققه صققلى اللققه لرسققول تسلية ففيه الولين أكثر قبلهم ضل قد بل ضل
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فققي يشققك قققد الققتي الماضققية المققم هققؤلء لخبر تأكيد وفيها وسلم عليه
قققال لنققه المكققذبين لهققؤلء تهديد زيادة أيضا فيه أن كما يشك من خبرها
الجملققة هققذه أيضققا ) وأكققد) امنممذرين فيهممم أرسمملنا (( ولقد بعققده

أكممثر قبلهممم ضممل (( ولقد فققي إليهققا أشققرنا الققتي الثلثققة بققالوجوه
)) الولين
الوليققن مققن فققإن كلهم ل ) يعني) الولين أكثر قبلهم ضل (( ولقد

وسلم عليه الله صلى الله رسول قال حتى ضل أكثرهم ولكن اهتدى من
وامعممه والنبي الرهط وامعه النبي ( رأيت المم عليه عرضت حين

لنك المصحف  نزل...) - أحد امعه وليس والنبي والرجلن الرجل
والنبي- (   نققائم وأنققت رأسققك تنققزل أنققك الدب من هذا الن..ما نمت

ضققلوا قققد الرسل إليهم أرسل الذين الناس أكثر إذن)  أحد امعه وليس
.. أحد معه يكون ول قومه في نبي يبعث أحد النبي مع يكن لم أنه دام ما

الولين من يعتبر فانه المة هذه سبق من فكل السابقين أي الولين أكثر
سققبق بمققا مؤكققدة الجملققة ) هققذه) امنممذرين فيهممم أرسلنا (( ولقد
(( وقققوله إليهققا أشققرنا الققتي الثلثققة بققالوجوه وأكققدت وقد واللم بالقسم
تعققالى اللققه قققال كمققا منققذرين رسققل ) يعنققي) امنذرين فيهم أرسلنا

المقققام لن البشارة يذكر لم هنا ) لكنه) وامنذرين امبشرين (( رسل
فقال أنسب النذار على والقتصار أنسب البشارة طي فكان تهديد مقام
الرسققول إن العلققم أهل قال الرسول هو فمن منذرين فيهم أرسلنا ولقد

؟ كذا بتبليغه يؤمر ولم بالشرع إليه أوحي الذي هو
 لالطالب: 

بققالتبليغ وامر برسوله بعث يعني أرسل يقال ولهذا بتبليغه : وأمر الشيخ 
ماما تعققالى قوله في نصنع ماذا قلت فإن مو منا ((  لل مسمم لر أ

لن م مك ماممم ملمم لب لن مق ماممم
لل سسو يي مول مر مبمم لل من مذا مإ لنممى مإ مم مقممى مت لل سن مأ مطا لي لشمم مه مفممي ال متمم لي من لام ))  سأ
يقتضققي فهو نبي ول رسول من قبلك من أرسنا وما قال حيث]52[الحج:

أرسققل قققد بتبليغققه يققؤمر ولققم بالشققرع إليققه أوحققي الققذي وهققو النبي أن
فهققو نبي من نبأنا ول رسول من قبلك أرسلنا وما الية تقدير أن فالجواب

الشاعر قول حد على
وهققو يسقققى ولكنققه يعلف ل البارد " فالماء باردا واماء تبنا علفتنا"  

كمققا جققائز يعلققم مققا حذف أن المعلوم ومن باردا ماء وسقيتها تقدير على
ألفيته في مالك ابن قال

"  عندكما امن بعد زيد تقول    كما جائز يعلم اما وحذف"  
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بالعقوبققة خققالف مققن مخققوفين ) أي) امنذرين فيهم أرسلنا (( ولقد
مققن ينققذرون كلهققم والسققلم الصققلة عليهققم فالرسققل الثققواب وحرمققان

إذ الطاعققة ثواب من يحرم العاصي لن الثواب وحرمان بالعقوبة خالفهم
هققذه تقتضققيه بمققا يعققاقب وكققذلك طاعققة المعصققية مكققان لحققل شاء لو

أنققذر مققن فاعل اسم )) ومنذرين امنذرين((  فيهم يقول طيب المعصية
 مخوفين الرسل من ومنذرين قال المخوف هو والمنذر ينذر

مققوجه هنققا الخطاب )) انظر المنذرين عاقبة كان كيف (( فانظر 
أن يصققح أمققن والسققلم الصلة عليه الرسول أهو ؟ هو فمن مذكر لواحد
السققامع أيها أو المخاطب أيها فانظر أي أعم الثاني ؟ الخطاب إليه يوجه
)) المنممذرين عاقبممة كان كيف((  قال وهنا المنذرين عاقبة كان كيف
إلقى نظقر من لن الغاية وإلى الكيفية إلى انظر يعني كانت ماذا يقل ولم

لكن الهلك الجواب لكان عقابهم كان ماذا قال لو الغاية إلى نظر الكيفية
لل كيفيتققه إلى إليه انظر عقابهم كان كيف سك مف منا ((  لذ مخ مه مأ مب لن مذ لم مبمم سهمم لن مم مف
لن منا مام لل مس لر أ

مه م لي مل ببا مع مص لم محا سه لن مام لن مو سه مام لت مذ مخ سة مأ مح لي لصمم لم ال سهمم لن مام لن مو ماممم
منا لف مس مه مخ مض مب لر ل

م لم ا سه لن مام لن مو منا مام لق مر لغ إلققى ]فققانظر40)[العنكبوت:) مأ
وملئمتهققا العقوبققة شققدة النظققر هققذا مققن لتستفيد العاقبة كيفية الكيفية
لل قال الله لن للذنب سك مف منا ((  لذ مخ مه مأ مب لن مذ لققذنبه ملئمققة عاقبته أن )) أي مب
عققاد كققانت فمثل وجققل عز الله قال كما المر وجدت هذا تأملت إذا وأنت
الشققياء بققألطف )) فققأهلكوا قمموة امنا أشد امن((  وتقول بقوتها تفتخر
مسققاكنهم إل يققرى ل أصبحوا فدمرتهم ريحا عليهم الله أرسل الريح وهي
يفتخققر كقان بمقا فأهلك تحته من  تجري التي بالنهار يفتخر فرعون وكان

أن وجققدت للرسل المكذبين القوم هلك تأملت كلما وهكذا الماء وهو به
مققاذا انظققر من أبلغ كيف انظر إذن طيب لذنوبهم تماما مناسبة عقوبتهم

ثم للذنب مناسبته وعلى الخذ شدة على تدل أنها ذلك وجه عاقبتهم كان
مققا انظققر قيققل إذا لكققن العاقبققة  إلققى ستنظر الكيفية إلى نظرت إذا إنك

عاقبممة كممان (( كيممف وقوله فقط بالعاقبة بالنظر ال تؤمر لم عاقبتهم
انظر مفعول نصب محل في ولكنها استفهامية هنا )) الجملة المنذرين

النظققر أن والغققالب بققالقلب النظققر هققذا بققالقلب؟ وإل بالعين النظر وهذا
بنفسققه متعققديا يكققون القلب نظر وأن إليه نظر فيقوله بإلى يعدى بالعين

أمققا بققالقلوب يعني))  والرض السماوات في اماذا انظروا (( قل
عاقبممة كممان (( كيف وقققوله القلققب بذلك يتأثر لم إذا يفيد فل بالعين
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لققم ولكققن وخوفوا أنذروا الذين مفعول اسم هنا ))  المنذرين المنذرين
 عاقبتهم كان فكيف النذار فيهم يؤثر ولم يخافوا

والعيققاذ وخيمققة كققانت العاقبة أن يعني العذاب عاقبتهم أي المؤلف قال 
عباد (( إل وتعالى سبحانه قال ثم المهلك المدمر بالعذاب عوقبوا بالله
باسققم المؤلققف فسققرها ولهققذا نعققم المققؤمنين ) أي) المخلصممين الله

يطققابق المفسققر لن فاعققل اسققم هنققا المخلققص أن إلققى إشققارة الفاعققل
منقطققع هنققا ) السققتثناء) المخلصين الله عباد (( إل فيقول المفسر

مققا جنققس غيققر مققن إل بعد ما كان وإذا قبله ما جنس غير من بعده ما لن
إل محققل يحققل أن علمتققه المنقطققع والسققتثناء منقطع استثناء فهو قبلها
ا اتصقال ققوة إلقى إشقارة ؟ لكقن بقدل بإل نأتي لماذا ولكن طيب لكن م

مققن بعققدها بمققا قبلهققا مققا ارتباط مع الستدراك تفيد فهي قبلها بما بعدها
)) اللممه عباد (( إل وقققوله ذلققك عققن يختلف هذا كان وإن المعنى حيث

(( قققوله بققدليل الخاصققة ؟ العامققة أو الخاصققة هنققا بالعبوديققة المققراد
عامققة إلققى تنقسققم العبوديققة أن بيققان قريبققا لنققا )) وسققبق المخلصين

وهققذا العبققادة في لخلصهم العذاب من نجوا فإنهم المؤمنين أي وخاصة
فأفادنققا فتققح قققراءة علققى لهققا أخلصهم الله لن أو اللم كسر قراءة على

قراءتين الية في أن الله رحمه المؤلف
ملصين((   ملصين)) و(( المخ أتققى ولكققن بهمققا يصرح لم )) لكن  المخ

أخلصققوا لنهققم للققه لخلصققهم مخلصققين قراءتققان الية ففي بمضمونهما
إلققى يلتفتققوا فلم والعمل الوجه إليه العباد رب وجل عز الله لوجه القصد

وتكققون يوفققق لققه قلبققه أخلص الذي لله المخلص والنسان الله سوى ما
يحققب ودائمققا الله آيات في يتفكر ودائما الله مع دائما لنه عبادات عاداته
وجققل عققز للققه كلققه وتركققه وفعلققه قوله يكون أن فيسعى الله من القرب

عليققه تضققع لققم العمققر وربح الوقت ربح الذي الرابح هو الحقيقة في وهذا
عققن غفلققة في الناس أكثر ولكن فيها كاسب وهو إل اللحظات من لحظة

عققز للققه أنفسققهم يخلصققوا لققم غققافلون غفلة في الناس أكثر الشيء هذا
ويتوضققأ يقققوم عادات حقه في العبادات تكون قد من الناس من بل وجل

ل ولهققذا بقه يققوم يقومي عمقل العبادات هذه كأن عادته هذه لن ويصلي
عققز للققه الخل ص عققن الشققديدة الغفلققة بواسطة القلب على تؤثر نجدها
للصقون كقذلك العبقادة فقي مخلصقون فهقم وجقل ققال اللقه أخلصقهم مخ

أخلصققهم أولى لكان ذلك من أسمى معنى قيل " ولو للعبادة"  المؤلف
المصققطفين لمققن عنققدنا وإنهم العباد سائر بين من واختصهم لنفسه الله
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الثنققاء فققي أبلققغ وهققذا لنفسه عباده صفوة وجعلهم  الله اصطفاهم الذين
مققن لققه أخلصققهم نقول بل للعبادة أخلصهم الله أن من المؤلف قال مما
  المؤلف )) يقول المخلصين الله عباد  إل(( العباد سائر بين

كالتفصققيل الجملققة ) هققذه) المجيبممون فلنعممم نمموح نادانا (( ولقد
وجققل عققز الله شرع ) فهنا) الولين أكثر قبلهم ضل (( ولقد لقوله
اللققه أرسققله رسققول أول من كان ، كان ومتى الضلل هذا كان كيف يبين
بدليل رسول أول هو ونوح والسلم الصلة عليه نوح وهو الرض أهل إلى

أوحينا كما إليك أوحينا (( إنا تعالى فقوله الكتاب أما والسنة الكتاب
نققوح قبققل مرسققل نبي هناك ليس ) إذن) بعده امن والنبيين نوح إلى

 تعالى وقوله
لد مق مل مو منا ((  لل مسم لر أ

بحما م مم سنو مهيم مرا لب مإ منما مو لل مع مج ممما مفمي مو مه مت لي رر مة سذ لو سبم نن ال
مب متا مك لل فليققس ذريتهمققا فققي والكتققاب النبوة كانت ]فإذا26[الحديد:)) موا

نبققوة أمققا الرسالة نبوة بالنبوة والمراد والكتاب النبوة أوتي أحد نوح قبل
نققبي ليققس ولكنققه مكلققم نققبي آدم فققإن بققآدم سبقت فقد والعبادة الوحي
فقي وسققلم عليققه اللقه صققلى النقبي عقن صح فقد السنة من وأما مرسل
أول أنت له ويقولون نوح إلى يأتون الناس  أن( الشفاعة حديث

هو والسلم الصلة عليه ) فنوح الرض أهل إلى الله أرسله رسول
تسققعمائة يعنققي عامققا خمسققين إل سققنة ألف قومه في ولبث الرسل أول

ليل قوامي دعوت إني رب (( قال ونهارا ليل يدعوهم سنة وخمسين
(( ثم وعلنققا سققرا ) يققدعوهم) فرارا إل دعائي يزدهم فلم ونهارا

ل بققالله والعيققاذ ) ولكنهققم) إسممرارا لهم وأسررت لهم أعلنت إني
العظيمققة واليققات الرسققالة قققوة مققع واسققتكبارا نفققورا إل ذلققك يزيققدهم
رأى لمققا قليققل إل معققه آمققن ومققا واسققتكبروا نقصوا بالله والعياذ ولكنهم

(( قممال عليهم دعا منهم وأيس قومه من حصل ما والسلم الصلة عليه
تممذرهم إن إنممك ديممارا الكممافرين امممن الرض علممى تممذر ل رب

رني((  ) وقققال) كفارا فاجرا إل يلدوا ول عبادك يضلوا بب مأ سلممو لغ مام
لر مص مت لن   دعاءه تعالى الله )) فأجاب مفا

(( رب بقوله ) قال) المجيبون فلنعم نوح نادانا (( ولقد قال ولهذا 
رني بب مأ سلو لغ لر مام مص مت لن معا)) ((  مفا مد سه مفمم لبمم رنممي مر بب مأ سلممو لغ لر مام مصمم مت لن ) ،) مفا

أبممواب (( ففتحنمما تعققالى اللققه قققال دعققاءه وأجققاب لققه اللققه فانتصققر
علممى الممماء فممالتقى عيونا الرض وفجرنا امنهمر بماء السماء

مققن يفققور السققماء مققن ينققزل ومققاء الرض من ينبع ) ماء) قدر قد أامر
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إيقققاد موضع هو الذي التنور حتى الرض كل يشمل عظيما فورانا الرض
حتى الماء فالتقى عظيم منهمر بماء تهطل والسماء ماء يتفجر صار النار
ن إل أحقد منه ينج ولم الجبل قمم بلغ عليقه نقوح مقع فقإنه مؤمنقا كقان م

نادانمما (( ولقد تعالى و سبحانه قال ولهذا السفينة في والسلم الصلة
مققن الرسققل أول هققو نوحققا أن ذكرنققا ) طيققب) المجيبون فلنعم نوح

تعققالى اللققه قققال الرسققل آخققر هققو وسلم عليه الله صلى محمد ؟ آخرهم
ماما من ((  بد مكا لم مح مبا سام لد مأ مح لن مأ لم مام سك مل مجا لن مر مك مل مل مو سسممو مه مر للمم مم ال مت مخمما مو

من ريي مب لن ولكققن قققوله مققع المرسققلين وخققاتم يقققل ]ولققم40)[الحققزاب:) ال
(( رسققول ول نققبي ل بعققده يققأتي أن يمكقن ل أنققه إلققى إشارة الله رسول
كمققا مؤكدات بثلث مؤكدة نوح نادانا ولقد )) الجملة المجيبون فلنعم

فيمقا قلنقاه مقا هنقا التوكيقد تقوجيه فقي ونقول وقد واللم : القسم سبق
 وقوله سبق

موطئققة واللم والتعقيققب الققترتيب تفيققد عطف حرف )) الفاء (( فلنعم
ونعققم نعققم فاعققل والمجيبققون المجيبون لنعم والله الكلم وتقدير للقسم
جملتهما مبتدئا يكون مخصو ص وإلى فاعل إلى تحتاجان وشبههما وبئس
فققأين بالققذم أو بالمققدح المخصققو ص يسققمى المبتققدأ هققذا عنققه خققبرا

نعققم نحقن المجيبققون فلنعققم نحققن يقققول ؟ اليققة هذه في هنا المخصو ص
ليسققت إجققابته فققإن وتعققالى سققبحانه اللققه المجيبققون ولنعققم ربنققا وصدق
تتققم أن بشققرط لكن محققة إجابة وتعالى سبحانه الله إجابة غيره كإجابة
ل فققإنه الجابققة شققروط تتققم لققم فققإن الموانققع تنتفي وأن الجابة شروط
الحكمققة ؟ ايققش علققى مبنيققة أفعققاله كسققائر إجققابته لن وجققل عققز يجيب

للجابققة صار الجابة شروط تمت فإذا موضعه في الشيء وضع والحكمة
الجابققة تتحقققق فلم محل للجابة يكن لم تتم لم وإذا الجابة فحلت محل
شققاء إن وسققيأتي الجابققة موانع من مانع يوجد أل الموانع انتفاء من ولبد
الفوائد ذكر عند والموانع الشروط هذه ذكر تعالى الله

اللققه وصققدق المجيققب نعققم بققأنه نفسققه علققى أثنى تعالى الله أن المهم 
ذلقك الحكمقة اقتضقت إذا عبقاده يجيقب المجيقب نعم تعالى فإنه العظيم
أي نحممن له)) "  المجيبون فلنعم((  الموانع وانتفاء الشروط بوجود
قققومه علققى اللققه " دعققا بممالغرق  فأهلكنمماهم قمموامه علممى دعانمما

وسققلم عليه الله صلى النبي أن وذكر آخرهم عن غرقوا بالغرق فاهلكهم
الصبي أم لنجى الغرق امن أحدا امنجيا تعالى الله كان ( لو قال

علققى خققافت يتزايققد الماء رأت فلما صبي معها كان امرأة الصبي أم  ما)
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ارتفع ثم إليها وصل حتى الماء فارتفع جبل إلى فلجأت الغرق من نفسها
الجبققل قمققة بلغققت حققتى المققاء وصلها حتى ارتفعت ثم الماء وصلها حتى

يديها فوق الصبي رفعت وألجمها وصلها قد الماء رأت فلما الماء ووصلها
رحممم ( لو عنققه يققذكر فيما وسلم عليه الله صلى النبي قال قبله لتغرق
أن الرحمققة فققي يكققون مققا أبلققغ هققذا  لن) الصبي أم لرحم أحدا الله

أن المهققم  قبلققه الغققرق ليققدركها يديها على ترفعه موته قبل موتها تجعل
فققانظر البققأس رأوا إذا اليمققان ينفعهققم ل المم من وغيرهم القوم هؤلء

آامنممت الذي إل إله ل بأنه (( آامنت قال الغرق أدركه لما فرعون إلى
(( له قيل ذلك نفعه ما )) ولكن المسلمين امن وأنا إسرائيل بنو به

رأى حيققن إيمققانه نفعه المم من أحد يكن )) لم قبل عصيت وقد الن
لما((  يونس قوم إل البأس سنوا مل مام منا آ لف مش لم مك سه لن مب مع مذا مي مع لز مخمم لل مفممي ا

مة ميا مح لل ميا ا لن ند لم ال سه منا لع لت مام ملى مو لن مإ مققن والحكمققة العلققم أهققل )) قققال محي
الكلمة عليهم تحق فلم له يؤذن أن قبل مغاضبا منهم خرج نبيهم أن ذلك

عقذاب عنهققم اللقه كشقف آمنقوا لمقا فلهققذا حقهققم في النذار تمام لعدم
مققن يسققتحقونه ما وسيجدون حين إلى ومتعناهم الدنيا الحياة في الخزي

  المثوبة  أو العقوبة
أهله ) من) العظيم الكرب امن وأهله (( ونجيناه وجل عز الله قال

لن الرجققل خاصققة هققم الهققل إن نقققول أو المؤمنققون المراد نقول هل ؟
قققال كما الرجل خاصة الخوا ص هم أهل أتباع آل وأهل آل بين فرقا هناك
)) الممبيت أهممل الرجس عنكم ليذهب الله يريد (( إنما تعالى الله
الققذين أهلققه المراد نقول فهل الخاصة البيت أهل كلها المة يشمل ل هذا
أن علققى تققدل أخققرى آيققات فققي لكن الية من القرب هو هذا خاصته هم

معه آمن ومن هو نجا الذي
سأل ولما الغرق أدركه فإنه به كفر الذي ابنه نوح أهل من يستثنى طيب 

مل ربه نوح مقا مف رب ((  لن مر مني مإ لب لن ا ملي مام له لن مأ مإ مك مو مد لع نق مو مح لل مت ا لنمم مأ مو
سم مك لح من مأ ممي مك محا لل سح ميا ملقا )45( ا سه سنو لن مس مإ لي لن مل مك مام مل له سه مأ لن بل مإ مم مع

سر لي لح مغ مل مل مصا من مف لل مأ لس مس ماما مت لي مك مل مه مل بم مب لل رني مع مك مإ سظمم مع لن مأ من مأ سكممو مت
من من مام ملي مه مجا لل فققي تعققالى اللققه قققال كمققا امرأتققه ذلققك من )) ويستثنى ا

مب التحريم سورة مر مض سه ((  لل بل ال مث من مام مذي لل سروا مل مف مة مك مأ مر لام لح ما مة سنو مأ مر لام ما مو
لط متا سلو من مت مكا لح من مت لي مد لب لن مع منا مام مد مبا من مع لي مح مل مما مصا سه متا من مخا ) خانتهمقا) مف
امرأة الله يجعل أن المستحيل من لنه والزنا بالفاحشة ل بالكفر ؟ بماذا
)) للخبيثين (( الخبيثات تعالى الله قال وقد خبث الزنا لن تزني نبي
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امققرأة فققي يكققون قد والكفر بالكفر كانت لوط وامرأة نوح امرأة فخيانة
نوح عن الكفر أخفتا )) يعني فخانتاهما((  قال ولهذا يعلم ل وهو النبي
به أريد عام أنه نقول فهل عمومه على ليس هنا أهل أن المهم لوط وعن

الخا ص به أريد الذي العام لن مخصو ص عام ؟ مخصو ص عام أو الخا ص
المققر أول مققن الخققا ص ال بققه يرد لم أنه للمخاطب معلوما يكون أن لبد
 مخصوصا عاما يسمى هذا فإن آخر بنص إل يعلم ل الذي الشيء فأما

)) العظيممم الكممرب امن وأهله (( ونجيناه وجل عز الله يقول طيب
بققه يكققره ما أصابه الذي هو المكروب والنسان السعة ضد معناه الكرب

كققرب قققومه أصققاب الققذي الكرب وهذا الموت كرب من أعظم شيء ول
بمققرض النسققان مققوت يعنققي ينظققر وهو النسان يموت غرق لنه عظيم
وهققو يمققوت بققالغرق لكققن إزالتققه علققى له قدرة ل أنه يعلم بشيء يموت
لققه تحصققل ل ولكققن النجققاة يحققاول قققواه بكل تجده ولهذا ينجوا أن يؤمل
موت لنه عظيما كربا صار ولهذا إليه ينظر وهو بالموت قتل يموت فكأنه
أنققه بنفسققه يشققعر بققأمر يمققوت لنققه بالنققار بققالحرق المققوت ومثله بغرق

  أشد عليه الموت وقع فيكون يعجز ولكنه منه التخلص يستطيع
المؤلققف )قققال) العظيممم الكممرب امممن وأهله (( ونجيناه قال ولهذا

إعرابققي إشققكال اليققة ) وفققي) البمماقين هم ذريته (( وجعلنا الغرق
خققبره والمبتققدأ مبتدأ يكون وهم هم بعد أنها مع منصوبة  الباقين أن وهي

؟ هنا منصوبة جاءت فلماذا مرفوع
... الطالب:

لققه ليققس الفصل وضمير الفصل ضمير أنها يقول الله هداية  ال خ: الشيخ
لن لجعلنققا الثققاني المفعققول الباقين فتكون هذا وعلى العراب من محل
المفعققول مفعققولين وتنصققب صققيرنا بمعنى فهي التصيير أفعال من جعلنا
لققو )) الن البمماقين هممم((  وقوله الباقين الثاني والمفعول ذريته الول

لققه لكققن العققراب من محل له ليس الفصل وضمير فصل ضمير أنها قلنا
؟ احمد يا هو فما المعنى من محل

...الطالب:
الثاني  واحد هذه والصفة الخبر بين يميز  يعني: الشيخ

 التوكيدالطالب:
 التوكيد  يفيد: الشيخ 

 الحصرالطالب:
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والحصققر التوكيققد ثلثققة الفصققل ضققمير ففوائققد الحصققر  ويفيققد: الشققيخ
العققراب فققي يققؤثر ل هققو أمققا والصققفة الخققبر بيققن التمييز يعني والفصل

إطلقا
ولهققذا البققاقين هم نوح نسل الله جعل نسله أي ؟ ذريته من ذريته طيب 

الول والب للبشققرية الثققاني الب هو والسلم الصلة عليه نوحا إن يقال
لققم البشققر لن البشققرية أبققو يقققال ول النبيققاء أبققو إبراهيققم إن ويقال آدم

مققن كلهم بعده من النبياء لن النبياء أبو لكنه إبراهيم ذرية في ينحصروا
النبموة ذريتهمما فمي (( وجعلناسققبق فيمققا تعققالى قققال كمققا ذريتققه

إبراهيققم بعققد ومققا نوح ذرية من النبياء من إبراهيم قبل ) فما) والكتاب
(( وجعلنمما نققوح ذرية من إبراهيم لن وإبراهيم نوح ذرية من النبياء من

نسممله امممن  كلهممم " فالناس المؤلققف ) قققال) الباقين هم ذريته
" .  السلم عليه
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